NEWSLETTER NR 04/2012
Fundacja „POMAGAMY Z UŚMIECHEM”, ma zaszczyt zaprosić
Przyjaciół Fundacji na pierwszy uroczysty Charytatywny Bal Karnawałowy!
Bal odbędzie się 18 lutego 2012 roku o godzinie 19:00 w restauracji Park Hotel Diament w Katowicach. Koszt
biletu to 180 zł od osoby. Na miejscu będą czekały na Was wykwintne potrawy przygotowane przez szefa kuchni,
wyszukane drinki oraz znakomita zabawa do białego rana. Ten Bal zaskoczy Was swoim niepowtarzalnym
charakterem - przyjdź, zobacz i baw się razem z nami! Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy!
Gwarantujemy znakomitą zabawę oraz ogromną satysfakcję, ponieważ dochód ze sprzedaży biletów będzie
przeznaczony na sfinansowanie rehabilitacji wielu naszych podopiecznych.

Szczegóły dotyczące Charytatywnego Balu Karnawałowego znajdziecie na naszej stronie internetowej
http://www.pomagamyzusmiechem.org/
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

PODARUJ NASZYM PODOPIECZNYM SWÓJ 1% PODATKU!!!
Jednocześnie z wielką przyjemnością zawiadamiamy, iż z dniem 13 stycznia 2012r. FUNDACJA POMAGAMY
Z UŚMIECHEM znalazła się w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 %
podatku dochodowego od osób fizycznych (strona 177) http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytkupublicznego/#akapit3
Uwaga ważne! Aby 1% podatku trafił na rzecz naszych małych podopiecznych w deklaracji podatkowej,
rubryce: WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU
PUBLICZNEGO (OPP) musisz wpisać nasz pełny nr KRS.

KRS: 0000339440
W pozycji informacje uzupełniające można uszczegółowić cel, na jaki chcecie przekazać swój 1% podatku.
To tylko mała grupa Dzieci Fundacji, którym możesz pomóc.

Dzięki Waszemu wsparciu jesteśmy w stanie nieść im pomoc!
Dziękujemy!!!
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NASZE DOKONANIA:

●

Dzięki wsparciu naszych Darczyńców do grona Dzieci Fundacji dołączyło aż 56 podopiecznych! Łączna
liczba Dzieci Fundacji wynosi obecnie 70.

●

II Uśmiechnięta Niedziela – 25 września 2011r. w zabrzańskim Multikinie już po raz drugi zorganizowaliśmy
całodzienną akcję, podczas której zbieraliśmy fundusze na pomoc w rehabilitacji podopiecznym Fundacji. Akcja
okazała się ogromnym sukcesem, gdyż dzięki pomocy i zaangażowaniu ofiarodawców udało nam się zebrać 2.006,11
zł!. Ponadto Uśmiechnięta Niedziela była wielką przygodą dla wielu dzieci, na które czekało mnóstwo atrakcji.

●

Do grudnia 2011 roku otrzymaliśmy pomoc od:
Partnerów Fundacji w kwocie
Darczyńców prywatnych w kwocie
Darczyńców instytucjonalnych w kwocie

●

32.812,25 zł
7.138,80 zł
7.966,66 zł

Dzięki temu sfinansowaliśmy:
sprzęt rehabilitacyjny na kwotę
zajęcia rehabilitacyjne na kwotę

5.940,57 zł
38.860,00 zł

●

Akcja „Nakręć się i pomagaj z uśmiechem” - od września ruszyliśmy z akcją społeczno-ekologiczną, która ma na
celu pomoc chorym dzieciom. Polega ona na zbieraniu nakrętek po napojach, produktach spożywczych oraz chemii
gospodarczej. Zebrane nakrętki trafiają do firmy recyklingowej, a zgromadzone środki pieniężne przeznaczone są na
rehabilitację podopiecznych Fundacji. Akcję wspiera obecnie 116 placówek, a dzięki nim do grudnia 2011 roku udało
nam się zebrać ponad 5 ton nakrętek!

●

Mamy już 325 przyjaciół na Facebook i wierzymy, że z każdym dniem będzie nas więcej. Powiedz o nas swoim
znajomym!

CO AKTUALNIE ROBIMY?

●

Zbieramy środki finansowe m.in. na:
specjalistyczny wózek inwalidzki dla Kasi
dofinansowanie rehabilitacji dla Moniki
sfinansowanie terapii behawioralnej dla Roberta

2 000 zł
1 000 zł
640 zł

Przyłącz się do aktualnych zbiórek i podaruj naszym małym podopiecznym uśmiech!!!
Więcej informacji o Kasi, Monice, Robercie oraz wszystkich naszych Dzieciach Fundacji możesz znaleźć na naszej stronie
internetowej.
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